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YUMURTA TAVUG;U RASYONLARINA KATıLAN ZEoLlTIN VERIM
PERFORMANSı ÜZERINE ETKISI'
Tahir Balevi1

Behiç Coşkun1

Erdoğan ŞekerI

Varol Kurtoğlu 1

The EfTect of Layer Diets Supplementcd with Zeolit on Produetion Performanee

Summary: At presenı study 320 Babcock-B-380 brown hens aged 32 week were used. This experiment was carried
oul to delermine eHects ol leeding laying diets supplemenled with dillerent lavels ol Clinut-looo (O, 1.5,2.5 and 3.5%)
on their leed intake, leed ellieieney, egg production. egg weight, damagad egg raıio and specific gravity. The ex
periment was lasted in 90 days. At the end of Ihe experiment egg production was found l o be 90.76, 92.10, 91.62 and
90.61 %, respectively (P>0.OO5). Feed intake was observed lo be 135.44, 135.12, 129.09 and 129.25 g, respectively
(P>0.05). While the towest feed ellicianey (2.29) was obtained in the group led 3.S % zeolit, the higheSI feed effieiency
(2.40) was oblained in the group feed O % leolit (P>O.OS). There were no dillerences between the groups in terms of
e99 weight and specific gravily (P>0.05). Middle of the experiment. while the lowest ralio for damaged e99(I%) was
obıained in Ihe group led 1.5 % leolit-l 000, the highesl ratio for damaged egg (1.31 %) was oblained in the group led
O % leolit AI Ihe end ol Ihe experiment, raıio ol damaged egg was delermined lo be 0.94, 0.78, 1.19 and 1.05 %, res
peclivety. Consequently, use of levels of 2.5 and 3.5 % leolit in poultry diels was concluded to effect on feed con
version in a positive manner due lo reduced leed intake without any reduction on egg production although differences
showed no significance.
Key words: leoliıe, laying hans.

Özet: Bu çalışma 32 haftalık yaşta toplam 320 adel Babcock·B-380 kahverengi yumurtacı tavuk kullanılarak yürülOldO.
DM gruba ayrılan tavukların rasyonlarına % O. 1.5.2.5 ve 3.5 düzeylerinde ilave edilen zeolitin (Clinut-l000) günlük
yem tuketimi. yemden yarananma oranı, yumurta a!Jırlığl, hasanı yumuna miktarı ve spesifik graviıe üzerine etkileri be
lirlendi. Deneme 90 gOn surduruldO. Deneme sonunda yumurta verimleri sırasıyla % 90.76, 92,10, 91,62 ve 90.61 ola
rak bulundu (P>O.05). GunlOk yem ıoketimleri sırasıyla 135.44, 135.12, 129.09 ve 129.25 g olarak tespil edildi
(P>O.OS). Bir kg yumurta verimi için tüketilen yem mikları % 3.5 leolit içeren rasyonla beslenen grupta en dOşük (2.29
kg) olur1<en, en yüksek (2.40 kg) d$r leolit içermeyen gruptan elde edilmiştir (P>O.OS). Yumurta ağırlığı ve spesifik
gravite bakımından gruplar arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (P>O.OS). Deneme ortasında en yuksek hasarlı
yumurta oranı (% 1.31) kontrol grubundan elde edilir1<en, en düşCık hasanı yumurta oranı (% 1).% 1.5 oranında leolit
içeren rasyonu tuketen gruptan elde edilmiştir. Deneme sonunda gruplardan elde edilen hasanı yumurta oranları
sırasıyla % 0.94, 0.78, 1.19 ve 1.05 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak kanath rasyonlarına % 2.5 ve 3.5 oranlannda
loolil ilavesinin, istatistiksel bakımdan Onemli olmamakla binikte, yumurta veriminde düşuşe yol açmadan yem
tüketimini düşurduğu ve dolayısıyla yemden yarartanma üzerinde olumlu etki yaptığı tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: leolit, yumurta tavukları.

Giriş

kristaller halinde üç boyutlu bir yapıya sahiptirler
(Çolpan ve ark., 1995; Yalçın ve ark., 1987). Ze-

Zeolitler alkali katyonlarının K, Na, Ca, Mg
gibi elementleri içeren sulu aliminasilikatları olup,

olitierin suyu ve küçük organik molekülleri ad
sorbladıkları,

ancak

büyük

molekülleri
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wards (1991) tarafından yapılan bir denemede % 1

almadıkları tesbit edilmiştir,

oranında sentetik ve doQal zeolit rasyonlara ek·

Günümüzde gelişmelerin hızlı olması, ham

lenmlştir. Deneme sonunda sentetik zeolit içeren

madde ihtiyacını ve çeşidini artırmıştır, Zeolnler

rasyonla beslenen grupta yumurta aQırlıQı ve yu

kristal yapıları ve sahip oldukları üstün fiziksel ve

murta verimi önemli derecede azalırken, doQal ze

kimyasal özellikleriyle, endüstride en çok aranan
hammaddelerdendir

(Işler.

1987).

olit

Endüstriyel

fızıksel

ve

veriminin

grupta

yumurta

etkilenmediQi be·

özelliQini

Yalçın ve ark. (1987) tarafından yapılan bir de

iylleştirmede, atık suların temizlenmesinde, sert

nemede; % 4 oranında doQal zeolit bulunan ras

sulann

yonta beslenen yumurtacılarda yem tüketimi ve yu

yumuşatılmasında,

kımyasal

beslenen

Iirtilmiştir.

onların yapay Oretiminl gündeme getirmiştir. le·
topraQıh

rasyonla

aQırlıQı ve yumurta

önemi fazla olan zeolillerin tabiatta sınırlı olması,
otitler;

Içeren

dete�an

sanayiinde,

kaQII endOstrisinde, inşaat ve up alanlarında, suni

murta

gübre üretiminde ve hayvan beslemede yem katkı

oranının

maddesi olarak kullanılmaktadır (Çolpan ve ark.,

Miles ve ark (1986) tarafından yapılan ve 6 hafta

1995; Işler, 1987).

rasyonla beslenen gruplarda yumurta aQırll?Jı, yem
oranı bakımından bir lark olmadlQı, ancak % 1.5

noptilolit ve analsim bakımından zengin zeolLt kay·

oranında zeoli! ilave edilmiş grupta ise yumurta

naklarının olduQu bildirilmektedir (Çolpan ve ark.,
.•

aQırltQt, yem tüketimi ve yumurta veriminin önemli

1987).

yumurlacı

tavuklarda

derecede (P<0.05) azaldlQı, buna karşın bu grupta

fosforun

yemden yararlanma oranının diQer gruplara göre

deQerlendlrilebilirliQini azaltarak. kabuk kalitesinin
düzelmesine

yol

açarlar.

Bu

durum

bir

daha

çok

Bu

1990; Roland ve ark., 1993). le

noptitolit

naıııların verim performanslannı da farklı şekilde

veriminin

çalrşma

ile

yumurta

tavuklarının

ras·

yapısındaki

doQal

zeolitin

ilave

edil

miktarı, hasarlı yumurta oranı ve spesilik gravite

1985) sentetik zeolit

üzerine etkilerini incelemek amaçlanmıştır.

içeren rasyonlarla beslenen kanatlılarda yumurta
ve yumurta

gravite

verimi, bir kg yumurta verimi için tüketilen yem

ve Edwards, 1991; Miles ve ark., 1986; Rabon ve

aQırlıQı

Spesilik

mesinin, yem tüketimi, yumurta aQırlrQı, yumurta

etkilemektedirler. Yapılan bazı çalışmalarda (Elliot

.•

belirlenmiştir.

yonlarına farklı oranlarda tkari adı zeolit olan CIi·

oliller kabuk kalitesinin iyileştirilmesi yanında ka

ark., 1991; Roland ve ark

olduQu

iyileştiQi gözlenmiştir.

ark., 1991; Roland, 1991; Roland ve ark., 1985;
.•

iyi

deQerlerinin Ise kontrolle beraber tüm gruplarda

araştırmacı tarafından tasdik edilmiştir (Rabon ve
Roland ve ark

yararlanma
bildirilmiştir,

tüketimi, yumurta verimi ve yemden yararlanma

1987; Yücel, 1987), Ülkemizde özellikle kli

leoliller

yemden
etkilendiQi

nunda kontrol ve % 0.75 oranında zeolit eklenmiş

30'dan fazla zeolit türO keşfedilmişlir (Yalçın ve

1995; Yalçın ve ark

arttlQı.
yönde

sOrdürülen bır çalışmada rasyonlara % O, 0.75 ve

kaya parçalarından oluşur (Işler, 1987). DoQada

.•

olumlu

1.5 oranlarında zeolit eklenmiştir. Deneme so

En saf zeolit yataklan volkanik kül, kristal ve

ark

verımının

önemli derecede

azaldlQı, doQal zeotit kullanımın ise yem tüketimi,

Materyal ve Metot

yumurta verimi ve yemden yararlanma oranını et·
kilemediQi bildirilirken, bir çalışmada ise (Yalçın ve
ark., 1987) yem tüketimi, yumurta verimi ve yem

Araştırma

den yararlanma oranını artırdlQı bildirilmiştir.

Fakültesi

derecede

Veteriner
Uygulama

tavuQun kullanlldlQı çalışma, 90 gün sürdürüldü,

natlılarda; yem tüketimi, yumurta verimi ve yu
önemli

ve

yaşta Babeock B-380 kaheverengi ticari yumurtacı

tetik zeolit ilave edilen yemterle beslenen ka
aQırlıQının

Üniversitesi
Araştırma

Ünitesinde yürUtüldü. Toplam 320 adet 32 haftalık

Rasyonlartna % O ve 0.75 oranlarında sen

murta

Selçuk

Hayvancılık

(P<O.Ol)

Araştırmada kullanılan tavuklar 4 temel gruba

azaldlQı. bunun yanında spesifik gravitenin arttıQı

ayrıldı. Gruplar arasındaki larkı en aza indirebilmek

bildirilmiştir (Fethiere ve ark., 1ğ90). Elliot ve Ed·

için, her bir grup kendi içinde 10'ar tavuktan oluşan
72
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8 alt gruba bölündü. Bu alt gruplar kümesin farklı
bölgelerine

55x45x40

bölmelerine

kura

ile

cm

ebatlarındaki

yerleştirilerek,

rarlanma olarak ifade edildi.

kales

Araştırma

gruplar

arasındaki oluşabilecek pozisyon farklllıQı ortadan

rak belirlendi. 30., 60. ve 90. gunlerde her bir all

ortalama yumurta verimleri tespit edildi.

gruptan birbirini izleyen iki gün içinde, günde S'er

Birinci grup olarak ele alınan kontrol grubuna
yem

fabrikasından

temin

yumurta

anormal yumurtalann toplamı hasarlı yumurta ola

murta kayıtları tutularak deneme öncesi grupların

bir

hayvanların

kırık ve anormal olarak kaydedildi. Çatlak, kırık ve

kaldırıldı. Deneme öncesi bir hafta süreyle yu

özel

süresince

kayıtları her gün aynı saalte alınıp, sağlam, çatlak,

edilen

yumurtadan

ve

toplam 10 yumurta toplanarak nu·

maralandı' Sonra 0.001 g'a hassas elektronik te·

biteşimi tablo 1'de gösterilen yumurta tavuğu yemi

razide tartılarak özgül aOırlıklan Arşimet metodu ile

verildi. Denemenin yapıldığı Selçuk Üniversitesi

tayin

Veteriner Fakültesi Hayvancılık Araştırma ve Uy

1988). Ayrıca yumurta ağırlıktarı belirlendi.

gulama Ünitesinde bulunan mikser yardımıyla 2.,

edildi

(Hamilıon,

1982;

Hempe

ve ark.,

Denemede kullanılan rasyonun besin madde

3. ve 4. grupların yemlerine sırasıyla % LS, 2.5 ve

miktarları Weende analiz metodlarına göre be

3.5 oranlarında zeolit ilave edildi. Zeofit özel bir

lirlendi. Ham selüloz analizinde CRAMPTON ve

!irmadan temin edildi.

MA YNARD metodu kullanıldı (Akkılıç ve Sürmen,
1979).

Tablo

Deneme

1 . Denemede kullanılan rasyonun bileşimi .

ve

sonunda

%

Mısır

59.85

Soya Fasulyesi Küspesi

9.60

Ayçiçe�i Küspesi

13.40 '

Balık Unu

2.50

Tam Yağlı Soya

4.70

Kireç laşı

8. 40

Dikalsiyum Fosfat

0.40

Tuz

0.26

tartılarak, oluşan canlı aOırltk deQişimleri tespit edil
Araştırma verileri SPSS istatistik paket pro
ramında tek yönlü varians analizi ile değerlendirildi
(SPSS ine. 1993).

Bulgular

Denemede kullanılan rasyonun bileşimi tablo
1 'de besin maddesi içerdikleri ise tablo 2'de ve

0.10

rilmiştir. Yumurta verimi, yem tüketimi, bir kg yu

0.25

Kemizyum

0.50

Meliyonin

0.04

murta verimi için tüketilen yem miktarı, yumurta
ağırlıkları,

hasarlı yumurta oranları ve yumurta

özgül ağırlıkları tablo 3'de sunulmuştur.

(1) Mineral Karması:

Her kg'ında: Mn : 80 000 mg, Fe : 35000
mg. zn: 50 000 mg, Cu; 5 OQO mg, i : 2000 mg, CO: 400
mg, Se: 150 mg ihUva eder. "
.

Tablo

2. Denemede kullanılan karma yemin ham besin
maddeleri analiz sonucu .

(2): Vitamin Karması: Her 2.5 kg'ında; ViI A: 12 000 000 LU.

ViI 03: 2 000 000 LU, ViI E: 30 000 mg, Viı K3: 3 000 mg,
ViI B,: 3000 mg, ViI B2 : 6 000 mg, Vit B,: 5 000 mg, Vit

Besin Maddesi

%

Kuru madde

91.25

Ham kül

t 1.15

B'2 : 15 mg, Nlasin : 25 000 mg. BioUn : 40 mg. Ka.

rolerıold : 8 000 mg, FoIik ASil: 1 000 mg, Kofin Klorid :
300 000 mg. Vii C : 50 000 mg Ihtiva eder.

Ad
günlük

libitum
yem

olarak

tüketimleri

beslenen
15

hayvanlar

di.

Hammadde·

l
Mineral Premiksi
2
Vitamin Premiksi

başında

Ham prolein

hayvanların

günde bir yapılan

tartımlarla belirlendi. Bir kg yumurta üretimi Için
�
tüketilen yem miktarı hesaplandı ve yemden ya-
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15.63

Ham yağ

3.30

Ham selüloz

6.12
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Tablo 3. Denemede gruplardan elde edilen yumurta verimi ile ilgili bazı veriler.
O

1.5

2.5

3.5

9O.76±1.01

92.10±1.15

91.62±1.15

90.61±Q.84

(100.0)

(101.5)

(100.9)

(99.8)

135.44±8.24

135.12±2.98

129.09±3.44

129.25±O.04

(100.0)

(99.8)

(95.3)

(95.4)

2.40±0.14

2.33±O.08

2.35±O.O7

2.29±0.04

(100.0)

(97.1)

(97.9)

(95.4)

61.81±O.38

62.40iO.44

6O.40±0.49

61.89tO.41

(100.0)

(101.0)

(97.7)

(100.1)

O.86±O15

0.76±.OI2

O.9Q±O.IS

O.98±O.16

(100.0)

(88.4)

(104.7)

(113.9)

1.089±O.OOOS

1.089iO.OOO7

1.089±O.OOOS

1.089±O.OOO5

2.50

1.25

2.50

1.25

(100)

(100)

(100)

(100)

.17

·28

.17

+4

Zeoli! oranlerı
Yumurta verimi, %

Yem TQketimi, g

YYO',

kg

Yumurta A{ıırlı{ıı,

g

Hasarlı Yumurta, %

Ozgül A{ıırlıkları, glcm3
Mortalite,

%

Deneme süresince
Canlı A{ı. De{ıişimi. g

Parantez içindeki rakamlar oran$81 değerlerdir.
Gruplar arasında istatistiksel faı1dllık bulunmamıştır (P>O.05).
•

; Bir

kg yumurta verimi için takamen yem miktarı

elde edildiği ikinci grupıa, yumurta veriminde
yaklaşık olarak % 1.5 oranında bir artış
gözlenmiştir. Yapılan bazı denemelerde(Miles ve
ark., 1986; Aabon ve ark., 1991) % 1.5 oranında
sodyum zeolit içeren rasyonları tüketen ka
nallılarda yumurta verimInin önemli derecede
düştO{ıü bildirilmiştir (P<O.OS). SenIetik ve doğal
zeoliti % 1 oranında içeren rasyon verilen ta
'luklarda yapılan bır denemede; sentetik zeolitle
beslenen grupta yumurta veriminin kontrole göre
önemli derecede düştü{ıü (P<O.OS), doğal zeolit
içeren rasyonları tüketenlerin ise yumurta ve
rimlerinde bir düşme olmayıp, kontrole benzer
oldu{ıu bildirilmiştir (Elilot ve Edwards, 1991). Bir
denemede % O, 0.75 ve 1.5 oranlarında sodyum
zeolit içeren rasyonlarla beslenen tavuklarda yu
murta verimleri sırasıyla % 67,69 ve 64 olarak tes
pit edilmiştir (Aaoon ve ark., 1991). Yapılan bir

Tartışma ve Sonuç

Bu araşıırma, büyük oranda klinoptilolit içeren
ve ticarı ismi Zeolit olan do{ıal zeoliıin yem
tüketimi, yumurta ağlrlı{ıı, yumurta verimi, bir kg
yumurta verimi için tüketilen yem miktarı, hasarlı
yumurta oranı ve spesifik gravite üzerine et
kilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Tablo 3'de görüldüğü gibi yumurta verimi
bakımından gruplar arasında istatistiksel yönden
bir farklılık görülmemiştir (P>0.05). Deneme so
nunda gruplarda yumurta verimleri sırasıyla %
90.76. 92.10, 91.62 ve 90.61 olarak tespit edil
olarak
ora[lsal
Rakamlar
miştir.
değerlendirildiğinde en yüksek yumurta veriminin
74

Yumurta Tavulu Rasyonlanna K.tılan Ztolilin Vtrim..
başka denemede (Fethiere ve ark.,

,

tatistiksel bakımdan

1990) ise

0.75

oranında

sentetik

zeolit

içeren

olitin

sırasıyla

istatistiksel

açıdan

yumurta
önemlı

oranında zeolit

verimleri
olarak

yararlanma

bildirilmiştir.

üzerine

olumlu

etki

Yine Yalçın ve ark. (1987)

tarafından yapılan bir çalışmada rasyona % 4

rasyana % O, 2 ve 4 oranında doQal zoom ek
sonunda

yemden

yaptı!)ı

ve ark. (1987) tarafından yaptlan bir çalışmada
Deneme

olmamakla birlikte %

ark. (1986) tarafından yapılan bir çalışmada da, ze

rasyonu

tGketen grupta % 56.2 olarak bulunmuştur. Yalçın

lenmiştir.

farklı

2.1-4.6 arasında bir iyileşme gözlenmiştir. Miles ve

kontrol grubunda % 64.2 olan yumurta verimi, %

ilavesinın yemden yararlanmayı

artırdlOI bildirilmektedir.

%

69.88, 68.87 ve 74.10 olarak kaydedilmiştir (P

Deneme sonunda yumuna ağırlıkları gruplarda

<0.05).

sırasıyla 61.81, 62.40, 60.40 ve 61.89 g olarak tes·
pit edilmiştir (Tablo 3). Gruplar arasında istatistiki

Araştırma süresince en yüksek yem tüketimi
kontrol grubunda elde edilmiştir. % 1.5 oranında

bakımdan

zeolit verilen Ikinci grupta da kontrol grubuna

raQmen, en yüksek yumurta aOtrlıQı 2. gruptan elde

farklılık

gözlenmemesine

(P>O.OS)

miktarının

edilmiştir. Araştırmalarda (Elllot ve Edwards, 1991;

artırıldlQı 3. ve 4. gruplarda yem tüketiminin is

Fethiere ve ark., 1990) rasyonlara sentetik ze

tatistiksel

olillerin

yakın bir deQer bulunmuştur. Zeolit
bakımdan

Onemli

olmamakla

birlikte

ilave

edilmesi

yaklaşık olarak % 5 oranında düştüQü gözlenmiştir

aQırlığının

(Tablo 3). Bu da doQal zeolltln rasyonlarda belli

çalışmada (Mlles ve ark

düştü!)O

sonucunda

bildirilmektedir.
.•

yumuna

Yapılan

bir

1986), % 1.5 oranında

düzeyde olmasının yem tüketimini düşürebilaceğl

zeolit içeren gruptan elde edilen yumurtanın en

likrini vermektedir. Rasyonlara sodyum zeolit ve

düşük aQtrlıQa (57.85 g) sahip olduQu bildirilirken,

sentetik zoolit ilave etmekle, yem tüketiminin kont

bu çalışmada en yOksek yumuna aQırllOI % 1.5

rol grubuna göre düştO!)ünO bildiren çalışmalar
(Fethiere ve ark., 1990;

doQal zeolit bulunan gruptan elde edilmiştir. Elliot

Miles ve ark., 1986;

ve.

Aaban ve ark., 1991) bulunurken, Yalçın ve ark.
(1987). doğal zoolit ilave edilen rasyon verilen
hayvanlarda

yem

tüketiminin

arttlQını

(1991)

tarafından

yapılan

bir

doQal zeollt içeren rasyonları tüketmişlerdir. De

bil

neme sonunda % 1 oranında sentetik zeolitle bes

dirmişlerdir. Benzer şekilde Aaban ve ark. (1991),

lenen

% O. 0.75 ve 1.5 oranlarında Sodyum zeolit içeren
rasyonlarla yaptıkları

Edwards

çalışmada kanatlılar % 1 oranında sentetik ve

gruptan

kontrol

bir denemede, zeolit ila

elde

grubuna

edilen

göre

yumunalann

önemli

ölçüde

aQırhğl

(P<O.OS)

düşük bulunurken, doOal zeolitle beslenen grubun

vesinln yem tüketiminde kOçOk de olsa bir düşüşe

kontrol grubundan istatistiki olarak farklı olmadlQı,

yol açtığı ve gruplarda yem tüketimlerinin sırasıyla

benzer

110. 108.5 ve 107.5 g olarak tespit edildiğini bil

olduQu

bildirilmiştir.

Yapılan

bazı

çalışmalarda (Aabon ve ark., 1991; Yalçın ve ark.,

dirmekıedirler. % O, 2 ve 4 oranlarında doğal ze

1987) ise rasyona zeolit Ilavesinin kontrol grubuna

alil içeren rasyonların bulunduğu yemleri tüketen
'
yumunacılarda gOnlük yem tüketimleri 134.22.

göre yumuna aOITlıQım düşürdüQü bildirilmektedir.
Tablo 3'de kabuk kalitesi ile ilgili veriler in

134.23 ve 138.40 g olarak bulunmuştur (Yalçın ve

celendiOinde gruplar arasında hem hasarlı yumuna

ark., 1987). Yem tüketimi ile ligili verilerin· farklı

oranları hem de yumurtanın özgül aOırlığında grup

olması denemelerde farklı yumunacı hatlarının kul

lar arasında önemlı bır farklılığın olmadı!)ı göze

lanılmasından, araştırmaların farklı mevsimlerde

çarpmaktadır. Tüm gruplarda kırık ve çatlak gibi

ve farklı yaştaki hayvanlarda yapılmasından kay

kabuOunda hasar bulunan yumunaların oranı %

naklanabilir.

1'in altmda gerçekleşmiştir. Kabuk kalitesi ile ilgili

Tablo 3 incelendiğinde 1 kg yumuna verimi

diğer

için tüketilen yem miktarının 4. grupta en düşOk

bir.

hatta

rakamsal

olarak

onalama

değerlerde eşitli!)in olduOu ve grupların tamamında

olduQu görülmektedir (P>0.05). Deneme sonunda

bu

bir kg yumuna verimi için tüketilen yem miktarları,

deQerin

1.089

olarak

gerçekleştiQi

görülmektedir. Elliot ve Edwards (1991) tarafından

gruplarda sırasıyla 2.40, 2.33, 2.35 ve 2.29 kg ola

yapılan bir denemede rasyona ilave edilen sentetik

rak tespit edilmiştir. Rasyona zeölil ilavesi yine is-

ve doğal zeolltln Spesifik gravileyi etkilemediği bil75
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